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َ أ                    ـ يقول الشاعر :1 ّ الفَ ا ن ِ  احُ ل َ صْ ي مِ ف ُ ا          أ  ـــــر ُ  دّ  ر َ ت َ ابَ ر ِ ا ه ْ ت ً ــــب  اــــًر

                                      َ َ ف ُ ا ل ْ ت َ  ىًقِ ب َ دِ ي ً فْ ي ق ِ ــــر َ ا          ب َ ادِ و َ ا , وَ يه َ ل ً قْ ا ف  اــــًر
 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

ب –الهراوي  –)أحمد شوقي                  و:                            ـ قائل النص ه1 براهيم ناجي( –راهيم حافظ إ  إ
 الأولى والثانية( –أبقي  –أجعل  –)أحول                           :                                     ـ معنى )أرد(2
 الأولى والثانية( –أبقي  –أجعل  –)أحول                                                              ـ مضاد )أرد(: 3
 قفار( –قفير  –فقر  –)قفرة                                      جمع )قفر(:                                          ـ 4
 جميع ما سبق( –مأهولة  –مسكونة  –)عامرة                 ـ مضاد )قفر(:                                           5
 جميع ما سبق( –وديان  –أوداء  –)أودية                                                  ـ جمع )وادي(:             6
 الأولى والثانية( –قفر  –فقور  –)مفاقر                           ـ جمع )فقر(:                                         7
 الإهانة( –التكبر  –التحقير  –)الافتخار والاعتزاز                   ـ استخدام الضمير )أنا( يفيد:                     8
يل  –)التحقير                                             ـ تنكير )تبرا(:            9  التعظيم( –العموم والشمول  –التهو

يقاع موسيقي  –)ترادف                        تبرا(:           –)تراب  –تبرا(  –ـ بين )مصرا 11  تعليل( –نتيجة  –إ
يل  –)التحقير                     قفرا(:                          –ـ تنكير )فقرا 11  التعظيم( –العموم والشمول  –التهو
 الاهتمام( –الإهمال  –الـكسل  –)إخلاص الفلاح               ـ تكرار النفي في البيت الثاني يدل على:           12
 تفصيل( –توضيح  –تعليل  –)نتيجة                                 ـ علاقة البيت الثاني بالأول:                     13
 مفعول به( –اسم أن  –خبر –)مبتدأ                                  ـ إعراب )الفلاح(:                            14
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                              ل مضارع:                   فع إعراب)تبقي(ـ 15
 مصرا( –أنا  –في  –)الفلاح                                           )أنا الفلاح في مصـرا( الاسم المبني هو :    ـ 16
 مضاف إليه( –حال  –مفعول به ثاٍن  –)تمييز                                ـ إعراب )تبرا(:                        17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد           ـ الفعل )أردّ(:                                18
 مزيد بثلاثة أحرف( –بحرفين مزيد  –مزيد بحرف  –)مجرد       ـ الفعل )تبقي(:                                   19
َ                يقول الشاعر :ـ 2 ِ ف ْ نَ  نْ م ِ خ َ ل ُ  مْ كُ ي لـ َ  نْ مِ وَ        ـــبُ طَ ر ْ ك َ عِ  مْ كُ ـي لـَ مِ ر  ًبُ ن

ِ قْ حَ  نْ مِ وَ                                   َ  مْ كُ ي لـَ ل ُ وَ        ـبُ صَ ق ْ يَ ي نِ طْ ق ُ  بُ لـــِ ج َ سْ الي  اـــر
َ غَ  نْ مِ وَ                                  َ مِ ن َ  نْ مِ وَ         نُ ًهْ عِ  مْ كُ ي لـ ْ سَ  مْ كُ ي لـَ رِ قَ ب  ــــنُ م

ِ وَ                                  ْ ي طَ ف َ مَ          نّ ا مَ لَ ي , وَ ًرِ ي ِ ن ّ جَ  عُ ـاف ٌ م َ خْ أ   ـة  ىـــــــر
 تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 الصعوبة( –السهولة  –الفقر  –)الغنى                                                   ـ المراد بـ )اليسرا(:              1
 يمنع( –يهب  –يعطي  –)يمنح                                          ـ مضاد )يجلب(:                                2
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 ملابس( –كتان  –صوف  –)قطن                                     ـ معنى )عهن(:                                 3
 تبجيل( –تعظيم  –تباهي  –)تواضع                                       ـ معنى )مٌن(:                                  4
 تبجيل( –تعظيم  –تباهي  –)تواضع                                  ـ مضاد )مّنٌّ(:                                      5
 مناجم( –ِجمام  –جمم  –)جموم                                       ـ جمع )جمة(:                                     6
 مشاهد( –الم مع –فوائد  –)مضارّ                                   ـ مضاد )منافع(:                                   7
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                 ـ العطف في الأبيات السابقة يفيد:                    8
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                   ـ الجمع في الأبيات السابقة يفيد:                     9

 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نافع(:                                  ـ تنكير )م11
 توضيح( –تعليل  –نتيجة  –)تفصيل بعد إجمال                   ـ علاقة الأبيات السابقة بالبيت الثاني:             11
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                              قطن( بين هذه الكلمات:  –سمن  –ـ )عهن 12  إ
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                        قصب( بين هذه الكلمات:    –عنب  –ـ )رطب 13  إ
 استفهام( –أمر  –نهي  –نفي )                                   ـ )لا مّن( أسلوب:                                14
 الإهانة( –التكبر  –التحقير  –)الافتخار والاعتزاز                رطبي ...(تفيد:    –ـ إضافة ياء المتكلم في )نخلي 15
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                             فعل مضارع:                    إعراب)يجلب(ـ 16
 نعت( –خبر  –فاعل  –)مبتدأ                                     )جمة(:                                    ـ إعراب17
 خبر( -مفعول به  –فاعل –)مبتدأ                                    ـ إعراب )اليسرا(:                              18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )يجلب(:19
َ ـــــــأ  سَ                يقول الشاعر :ـ 3 ِ ن َ م ِ        اـتٍ اعَ رَ ا زِ يه َ ب َ اشِ م َ وَ  ةٍ ــــــــــــي  اتِ آل

ِ كْ أ  وَ                                   ُ ث ِ  نْ مِ  ـــــــر َ قَ ن َ نْ أ  وَ        اٍت اب ْ نَ  ُض ه ً ضَ ه ْ كُ  ـــة َ ب  ىـــر
ِ ذَ  ظُ فَ حْ أ  وَ                                    َ  كَ ل ُ ادِ الـــو َ ي        تً ِ أ   اثَ ر  يادِ ـدِ جْ أ  ي , وَ ب
ِ سْ أ  وَ                                   ُ ـــــــل ُ م ِ  ه َ وْ أ  ل ِ عَ ي        ادِ ل ً زي ِ ,سَ  از ً ا, حُ دً ــــاـئ  اًر
 ما بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة م

 سأشركها( –سأزيدها  –سأقللها  –)سأنقصها                     ـ معنى )سأنميها(:                                     1
 ممشى( –ماٍش  –مواٍش  –)مشى                                        ـ جمع )ماشية(:                                2
 مكبر( –كبار  –كبير  –)أكبر                                          رى(:                                ـ مذكر )كب3
 أضيع( –أحفظ  –أحرس  –)أصون                                 ـ مضاد )أحفظ(:                                 4
يه  –آخذه  –)أعطيه                                           ـ معنى )أسلمه(:                           5  أبيعه( –أشتر
يه  –آخذه  –)أعطيه                                     ـ مضاد )أسلمه(:                                6  أبيعه( –أشتر
 جميع ما سبق( –عزاز  –أعزاء  –)أعزة                              ـ جمع )عزيز(:                                   7
 عظيما ( –حرا  –ذليلا  –)عزيزا                                     ـ مضاد )سائدا(:                                  8
 نفي( –استفهام  – نهي –)توكيد                                           ـ )أنهض نهضة كبرى( أسلوب:           9
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 الإجمال( –التنوع  –التعليل  –)التفصيل                                 ماشية( أفاد:         –ـ الجمع بين )آلات  11
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                             نقابات(بينها:           –آلات  –ـ )زراعات 11  إ
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نقابات(الجمع أفاد:       –آلات  –ـ )زراعات 12
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    نقابات(التنكير أفاد:     –آلات  –)زراعات ـ 13
 التعظيم( –العموم والشمول  –الـكثرة  –)التنوع                    حرا(التنكير أفاد:            –سائدا  –ـ )عزيزا 14
يقاع موسيقي( –تضاد  –تعليل  –)نتيجة                            لأولادي(بينها:      –أجدادي  –ـ )الوادي  15  إ
 التوكيد( –النفي  –رار التجدد والاستم –)الثبوت             أسلم ...( أفعال مضارعة تفيد:  –أحفظ  –ـ )أنميها  16
 التفصيل( –علو المكانة  –العموم والشمول  –)التحقير            ـ )ذلك( اسم إشارة للبعيد أفاد:                   17
 الفلاح( –المهندس  –الطبيب  –)المعلم                           ـ يتحدث الشاعر على لسان:                        18
 تعليل( –ترادف  –مقابلة  –)تضاد                              البيتين الأخيرين:                                ـ بين19
 تمييز( –حال  –نعت  –)معطوف                                ـ إعراب )آلات(:                                  21
 حال( –مفعول مطلق  –مفعول لأجله  –)مفعول به                           ـ إعراب )نهضة(:                   21
 مجزوم( –مجرور  –منصوب  –)مرفوع                           ـ إعراب )أكثر( فعل مضارع:                     22
 حال( –مفعول مطلق  –لأجله  مفعول –)مفعول به             ـ إعراب )عزيزا(:                                 23
 تراث( –الوادي  –ذلك  –)أحفظ                            ـ )وأحفظ ذلك الوادي تراث...(الاسم المبني هو:   24
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )أكثر(: 25
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                      يها(: سأنمـ الفعل )26
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                        ـ الفعل )أنهض(:27
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                       ـ الفعل )أحفظ(:28
 مزيد بثلاثة أحرف( –مزيد بحرفين  –مزيد بحرف  –)مجرد                                          ـ الفعل )أسلم(:29
 
 

من ىنين جه  مه ىه يه جي حي َّ  1ـ ٹٱٹٱُّٱ مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن حن  خن 
  :تخير الصواب مما بين القوسين 

 ساقي( –زارع  –رازق  –)شاق                                                                           نى )فالق(:معـ 1
 الناي( –النوة  –النواة  –)النية                                                                           مفرد )النوى(: ـ 2
 الحيات( –الأحياء  –الحيوان  –)الحيوات                                                                ـ جمع )الحي(: 3
 كيف( –أين  –ماذا  –)متى                                                                  )أنّى( اسم إشارة بمعنى : ـ 4
 تعتدون( –تجهلون  –تتجهون  –)تصرفون عن الحق                                                     ـ معنى )تؤفكون(:5
ّ ه في الآية السابقة: 6  ـ من دلائل قدرة الل

 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 
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ّ ه فالق الحب والنوى7  نفي( –نهي  –استفهام  –)أمر                                                  أسلوب :( ـ )إن الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                       ( علاقتها بما قبلها: يخرج الحي من الميتـ )8
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                                : الميت( –)الحي ـ بين 9

 التوبيخ( –التعجب والاستنكار  –النفي  –تقرير )ال                          ـ )فأنى تؤفكون( أسلوب استفهام أفاد: 11
 مفعول به( –فاعل  –اسم إن  –)خبر إن                                                              إعراب )فالق(:ـ 11
 الألف( –الواو  –ثبوت النون  –)الضمة                   كون( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه : ـ إعراب )تؤف12
 مضاف إليه( –معطوف  –توكيد  –ـ  إعراب )النوى(:                                                        )نعت 13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –مزيد بحرفين )                                          الفعل )يخرج(:ـ 14
 بثلاثة أحرف(مزيد  –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                       ـ الفعل )تؤفكون(: 15

خي مي   ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ رئ َّ  2ـ ٹٱٱٹٱٱٱُّٱ 
  :تخير الصواب مما بين القوسين 

 أخفاه( –أنزله  –أعلاه  –حه وضَ )أ                                                              لق الإصباح(: المراد بـ )فاـ 1
 سكان( –أسكان  –سكين  –)سكون                                                                    جمع )سكن(: ـ 2
 عبثا وفوضى( –بعمل  –بمقدار  –)بحساب                                                           مضاد )بحسبان(: ـ 3
 تثبيت( –تغيير  –تعطيل  –تنظيم )                                                                        ـ معنى )تقدير(:4
ّ ه في الآية السابقة: 5  ـ من دلائل قدرة الل

 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 
ّ ه الشمس والقمر ليكونا : ـ 6  الأولى والثانية( –زينة  –حسابا لمواقيت الصلاة  –)حسابا للسنين والأيام         خلق الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –ل )تعلي                                                             الليل(: –بين )الإصباح ـ 7
 نعت( –مضاف إليه  –فاعل  –)مفعول به                                                        إعراب )الإصباح(: ـ 8
 نعت( –فاعل  –مفعول به ثاٍن  –)مفعول به أول                                                     ـ إعراب )سكنا(: 9

 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)جعل(:                                         )مزيد بحرفين فعل ـ ال11

 3ـ ٹٱٹٱُّٱ زئ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب ىب يبرت زت مت نت ىت يت  رث َّ

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 تسيروا( –تنتهوا  –تسترشدوا  –)تضلوا                                                                   معنى )تهتدوا(: ـ 1
 تسيروا( –تنتهوا  –تسترشدوا  –)تضلوا                                                                  ـ مضاد )تهتدوا(: 2
 الأبرار( –البرور  –البررة  –البار )                                                                          جمع )البر(: ـ 3
 أنزلنا( –أخفينا  –ذنا أخ –)أوضحنا                                                                       ـ معنى )فصلنا(: 4
 أنزلنا( –أخفينا  –نا أخذ –)أوضحنا                                                                       ـ مضاد )فصلنا(:5
 يجهلون( –يهتمون  –يدركون  –ـ مضاد )يعلمون(:                                                              )يعرفون 6
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ّ ه في الآية السابقة: ـ 7  من دلائل قدرة الل
 شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –)إخراج الحي من الميت 

ّ ه النجوم لـ : ـ خل8  جميع ما سبق( –رجوما للشياطين  –زينة للسماء  –)هداية الناس ليلا                            ق الل
 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                             )لتهتدوا بها في ظلمات( علاقته بما قبله: ـ 9

 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                                 البحر(: –بين )البر ـ 11
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                           )قد فصلنا الآيات( أسلوب : ـ 11
 عليل(الت –التعظيم  –الـكثرة  – )التضاد                                                         ـ )الآيات( جمع يفيد: 12
يف كلمة )الآيات( أفاد:13  التعليل( –التعظيم  –الـكثرة  –)التضاد                                                  ـ تعر
 تغافل(ال –الوضوح  –الإبهام  –)الغموض                                                 كلمة )فصلنا( توحي بـ  :  ـ 14
 مضاف إليه( –خبر  –فاعل  –)مفعول به                                                         ـ إعراب )النجوم(: 15
 الألف( –حذف النون  –ثبوت النون  –)الفتحة            ـ إعراب )لتهتدوا( فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه:16
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )جعل(:ـ 17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          ـ الفعل )فصلنا(:18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )يعلمون(:19
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )لتهتدوا(:21

 4ـ ٹٱٹٱُّٱ زث مث نث ىث يث ىف يف  ىقيق   اك لك مك ىك يك مل َّ
 تخير الصواب مما بين القوسين: 

 هدمكم( –شيدكم  –بناكم  –)خلقكم                                                                    ـ المراد بـ )أنشأكم(:1
 أماتكم( –شيدكم  –هدمكم  –)خلقكم                                                                   مضاد )أنشأكم(: ـ 2
براهيم –  سيدنا آدم –  سيدنا محمد)                           س(:ـ المراد بـ )نف3  ( سيدنا نوح –  سيدنا إ
 الأولى والثالثة( –أنفس  –أنفاس  –)نفوس                                                             ـ جمع )نفس(: 4
 في القبور( –يوم البعث  –تحت الأرض  –)فوق الأرض                                          المراد بـ )مستقر(: ـ 5
 عند الموت( –يوم القيامة  –حتى البعث  في القبور –)فوق الأرض                               ـ المراد بـ )مستودع(:6
 جميع ما سبق( –يعقلون  –ركون يد –)يفهمون                                                        ـ معنى )يفقهون(:7
ّ ه في الآية السابقة:من دلـ 8  شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  – خلق النبات)ائل قدرة الل
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التنوع                                              ـ كلمة )مستقر( نكرة تفيد :9

 تضاد( –نتيجة  –توضيح  –)تعليل                                                          مستودع(:  –ن )مستقر ـ بي11
 حال( –معطوف  –نعت  –)مضاف إليه                                                         ـ إعراب )واحدة(: 11
 الألف( –حذف النون  –ثبوت النون  –رفعه :           )الفتحة  إعراب )يفقهون( فعل مضارع مرفوع وعلامةـ 12
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         الفعل )أنشأكم(:ـ 13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –ـ الفعل )يفقهون(:                                       )مزيد بحرفين 14
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 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱـ 5
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 َّ جض مص خص حص  مس خس حس  جسمخ جخ مح جح

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 أنعمنا( –صعّدنا  –أنزلنا  –أنبتنا )                                                                   المراد بـ )أخرجنا(: ـ 1
 قاني( –قنو  –قني  –)قناة                                                                                ـ مفرد )قنوان(: 2
 عالية( –بعيدة  –قريبة  –)سهلة                                                                           معنى )دانية(: ـ 3
 عالية( –بعيدة  –قريبة  –)سهلة                                                                          ـ مضاد )دانية(: 4
 الثالثة(الثانية و –دواٍن  –دانيات  –)دنييات                                                              ـ جمع )دانية(:5
 متحد( –متوازن  –متوافق  –)مختلف                                                                  مضاد )مشتبها(: ـ 6
 اعلموا( –أخلصوا  –تأملوا  –)أبصروا                                                                 ـ المراد بـ )انظروا(: 7
 عظمته( –نضجه  –جماله  –)نيوءته                                                                        )ينعه(: ـ معنى 8
ّ ه في الآية السابقة:)خلق النبات 9  شق الإصباح( –خلق الناس من نفس واحدة  –خلق النجوم  –ـ من دلائل قدرة الل

 نتيجة( –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                                ـ علاقة )فأخرجنا به نبات( بما قبلها:11
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التعليل                                                        )كل( تفيد: ـ 11
 تضاد( –نتيجة  –تعليل  –)تفصيل                                           ـ )فأخرجنا منه خضرا( علاقتها بما قبلها: 12
 العموم( –التعظيم  –النتيجة  –)التعليل                                           ـ استخدام ضمير الجمع في الآيات أفاد:13
 التعظيم( –التنوع  –النتيجة  –يل )التعل                                            تعدد العطف في الآية السابقة أفاد:ـ 14
 التعظيم( –التحقير  –العموم والشمول  –)التعليل                               حبا( أفاد: –خضرا  –ـ تنكير )نبات 15
 يجة(نت –ترادف  –تضاد  –)تعليل                                                        غير متشابه(: –بين )مشتبها ـ 16
 أمر( –نفي  –نداء  –)نهي                                                               ـ )انظروا إلى ثمره( أسلوب : 17
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                          ـ )إن في ذلـكم لآيات( أسلوب :18
 مفعول لأجله( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )ماءً(:19
 مفعول به( –نعت  –مضاف إليه  –)معطوف                                                     متراكبا(: ـ إعراب )21
 فعل أمر( –فعل مضارع مجزوم  –فعل ماٍض  –نصوب )فعل مضارع م                        انظروا(: ـ إعراب )21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                            ـ الفعل )أنزل(:22
لاثة أحرف( مزيد بث –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                        أخرجنا(:ـ الفعل )23
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                             ـ الفعل )أثمر(:24
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –ـ الفعل )يؤمنون(:                                        )مزيد بحرفين 25
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         (: ـ الفعل )انظروا26
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ِ               ـ يقول الشاعر: 1 ْ الع ُ  ـمُ ل َ  ورٌ نً َ        يدِ يًْأ   نَ يًْب ْ ال ِ  ءِ مر َ  لّ كُ  يف ِ طَ ــــالم  بْ ال

َ وَ                                  َ شْ أ   لُ ـهْ الج ُ بً ِ  ه َـ الظّ ب ُ يَ         امِ ل ُ فّ ح ِ جاـَ  لّ كُ  ًنْ مِ  ـه  بْ ن
 :تخير الصواب مما بين القوسين 

 (الخيانة - الجهل - الـكذب - المعرفة)                                                                   (: العلم)  مضاد -1
 (أنوار - نوار - نار - نيران)                                                                                  (: نور) جمع -2
 (النسوة - المرأة - الرجال - النساء)                                                                        (: المرء) جمع -3
 (يحوطه - يقبضه - يبسطه - يضمه)                                                                       (:يحفه) معنى -4
 (خارج - جوار - ناحية - ضفة)                                                                         (:جانب) معنى -5
 (متفق - غير - مثل - مختلف)                                                                             (:أشبه) معنى -6
 (الشابي القاسم أبو - صافيرالمعروف  – الزهاويجميل صدقي  – شوقي أحمد)                    :الشاعر النص قائل -7
 (سوري - عراقي - فلسطيني - مصري)                                                             : شاعر النص قائل -8
 (الأمانة - الصدق - العلم - الإيمان)                                                        :  أثر البيتين في الشاعر يبين -9

 (التعليل - التعظيم - التحقير - والشمول العموم)                                                        : تفيد( كل) -11
 (منه التقليل - تحقيره - فائدته عدم - الإنسان حياة في أثره)   :بـ يوحي بما بالنور العلم الشاعر شبه الأول البيت في -11
 (والبيوت التحقق - التحقير - والاستمرار التجدد - والشمول العموم)                 :أفاد المضارع الفعل استخدام -12
 (تعليل - مقابلة - ترادف - تضاد)                                                                 : البيتين بين العلاقة -13
 (فاعل - إليه مضاف - خبر - مبتدأ)                                                                 (: العلم) إعراب -14
 (فاعل - إليه مضاف - خبر - مبتدأ)                                                             (: المطالب) إعراب -15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          (: يحفه) الفعل -16
ِ            ـ يقول الشاعر: 2 ْ الع ُ  مُ ل َ  يفِ عْ ي ْ الم َ ــــًر ِ  ء َ       يف عْم ُ  نْ مِ  الِ الأ  َ  لِ قْ ث َ الم                         ًبْ اعِ ت

                              ِ ِ  يف ْ الع ِ ل ْ تَ  م ِ خ ِ  يٌف ف َ ل َ       ــــاـم ُ عْ ي َ  ور َ الح ّ  نَ مِ  اةِ ي َ الن ِ و                            بْ ــــائ
                              ِ ِ  يف ْ الع َ  مِ ــــل ِ        عٌ يــــسِ وْ تـ ْ أ  ل َ ب ّ  ابِ و َ الت َ وَ  ةِ ارَ ج  بْ اسِ كَ الم

                              ِ ِ  يف ْ الع ِ ل َ صْ إ   م َ  احُ ل َ وَ       دِ اسِ فَ الم ِ قَ الع  ًبْ اهِ ذَ ـــالـمَ وَ  دِ ًاـئ
 :تخير الصواب مما بين القوسين 

 (يكلف - يسامحه - له يسمح - عنه يرفع)                                                                 (: يعفي) معنى -1
 (يكلف - يسامحه - له يسمح - عنه يرفع)                                                                 (:يعفي) مضاد -2
 (لشك - عمل - مشقة - حمولة)                                                                           (: ثقل) معني -3
 (تعميم - تسهيل - تشغيل - تثقيل)                                                                      (:تخفيف) معنى -4
 (تعميم - تسهيل - تشغيل - تثقيل)                                                                     (:تخفيف) مضاد -5
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 (يعمل - يدرك - يخطئ - يصيب)                                                                         (:يعرو) معنى -6
يل - تشغيل - تضييق - إفساح)                                                                    (:توسيع) مضاد -7  (تنز
 (تقييم - تقويم - انتهاز - إفساد)                                                                         (:إصلاح) معني -8
 (تقييم - تقويم - انتهاز - إفساد)                                                                        (:إصلاح) مضاد -9

 (فساد - فاسد - مفسدة - مفسد)                                                                    (:المفاسد) مفرد -11
 (سبق ما جميع - الرزق أبواب يوسع - المصائب يخفف - المتاعب عنه يرفع)        :الإنسان حياة في العلم آثار من -11
 (العمل أثر - الأحمال ثقل - لالجه أثر - العلم قيمة)                           :على يدل جميل تشبيه( المتاعب ثقل) -21
يل - التحقير)                                                        :تفيد معرفة( المتاعب) -13  (التقليل - التعظيم - التهو
يل - الترهيب)                   :أفاد( التجارة) على( المكاسب) عطف -14  (منها التقليل - التجارة في الترغيب - التهو
يل - التحقير)                                                       :تفيد معرفة( المكاسب) -15  (التقليل - التعظيم - التهو
 (تعليل - مقابلة - ترادف - تضاد)                                                           (:المفاسد - إصلاح) بين -16
 (التقليل - العموم - التعظيم - التنوع)                                        : أفاد( العقائد) على( اهبالمذ) عطف -17
 (نعت - خبر - به مفعول - فاعل)                                                                    (:المرء) إعراب -18
 (خبر - مبتدأ - إليه مضاف - فاعل)                                                               (: توسيع) إعراب -19
 (خبر - مبتدأ - إليه مضاف - فاعل)                                                              (:المفاسد) إعراب -21
 (حال - إليه مضاف - نعت - معطوف)                                                        (: المذاهب) إعراب -21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:يعرو) الفعل -22
 ثلاثة أحرف(مزيد ب –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:يعفي) الفعل -23
َ أ                   ـ يقول الشاعر:3 َ  اـن ّ وَ أ   ال َ ـــكْ ذِ  ـــيف ِ  امَ       ر ْ ل ِ ل ْ ع ِ ـل َ ـغُ  نْ مِ  م َ  رِ ر َ ال ِ من  بْ اق

َ  ياـَ                                    ِ  نّ إ   مُ وْ ــــق ْ الع  بْ العواق ودمحمً اعباـلإجم      مَ ًًل
َ  ياـَ                                    ِ  نّ إ   مُ وْ ــــق ْ الع ّ ثُ       مَ ًًل ِ   م ْ الع ّ  مَ ل ِ  مّ ثـ ْ الع  بْ اجِ وَ  مَ ل

 :تخير الصواب مما بين القوسين 
 (والثانية الأولى - أعمل - أبخس - أنتقص)                                                             (: أوفي) مضاد -1
 (استقدام - استعمال - نسيان - تذكر)                                                                     (: ذكر) معنى -2
 (استقدام - استعمال - نسيان - تذكر)                                                                     (:ذكر) مضاد -3
 (أشد - أبخس - أرخص - أفضل)                                                                     (:غرر) بـ المراد -4
 (الخمائل - الأعمال - الفضائل - الرذائل)                                                               (:المناقب) معنى -5
 (الخمائل - الأعمال - الفضائل - الرذائل)                                                              (:المناقب) مضاد -6
 (التناسق - التزامن - الاختلاف - الاتفاق)                                                          (:الإجماع) مضاد -7
 (طيب - مذموم - مشهور - معروف)                                                                     (:محمود) معنى -8
 (طيب - مذموم - مشهور - معروف)                                                                    (:محمود) مضاد -9
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 (اختياري - مشهور - معروف - لازم)                                                              (: واجب) معنى -11
 (اختياري - مشهور - معروف - لازم)                                                              (:واجب) مضاد -11
يل - الاعتزاز - التقليل - التعظيم)                                                 : أفاد( أنا) الضمير استخدام -12  (التهو
يل - الـكثرة - التقليل - التنوع)                                                            :أفاد جمع( المناقب) -13  (التهو
 (التقليل - التحقير - التنبيه - التعظيم)                                                     :أفاد نداء أسلوب( قوم يا) -14
 نفي( –توكيد  –نهي  –)أمر                                                      : أسلوب( العواقب محمود العلم إن) -15
 (العلم من التقليل - العلم أهمية عدم - التحقير - للعلم العالية المكانة)                   :  على تدل( العلم) كلمة تكرار -16
 مفعول به( –نعت  –فاعل  –)معطوف                                                               (:ذكر) إعراب -17
 (مبتدأ - إن خبر - إليه مضاف - إن اسم)                                                           (:محمود) إعراب -18
 (حال - إليه مضاف - نعت - معطوف)                                                          (:المناقب) إعراب -19
 (مبتدأ - إن خبر - إليه مضاف - إن اسم)                                                        (: واجب) إعراب -21
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                           (:أوفي) الفعل -21
 
 
ياء والطب والهندسة الفلك في علمية نهضة العرب بدأ الهجري الثاني القرن فمنذ , التاريخ يؤكدها حقيقة ذهه ـ"1  والفيز

 ."العالم به سبقوا مما وغيرها والـكيمياء
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 التحضر( –التظاهر  –التقدم  –)البداوة                                                        ـ مضاد )الحضارة(: 1
 ينفيها( –الأولى والثانية  –يقرها  –)يثبتها                                                       ـ معنى )يؤكدها(: 2
 ينفيها( –ثانية الأولى وال –يقرها  –)يثبتها                                                         ؤكدها(:ـ مضاد )ي3
 الثانية والثالثة( –تأخر  –بداوة  –)تقدم                                                          ـ معنى )نهضة(: 4
 الثانية والثالثة( –تأخر  –بداوة  –)تقدم                                                              ـ مضاد )نهضة(:5
 المفالك( –الأفلاك  –الفلاك  –)الفلوك                                                          لفلك(: ـ جمع )ا6
 الثانية والثالثة( –تراجعوا  –تأخروا  –)فاقوا                                                      معنى )سبقوا به(: ـ 7
 الرابع الميلادي( –الثاني الهجري  –الثالث الهجري  –)الثاني الميلادي         ن: بدأ العرب نهضتهم العلمية في القرـ 8
 جميع ما سبق( –الطب  –الهندسة  –)الفلك                                                     ـ برع العرب في :9

 بعد العرب عن العالم( –تخلف العرب  –تقليد العرب للحضارة  –ـ الفقرة السابقة تؤكد: )صناعة العرب للحضارة 11
 حال( –نعت  –خبر  –)مبتدأ                                                               ـ إعراب )حقيقة(:11
 مفعول به( –نعت  –فاعل  –)معطوف                                                    ـ إعراب )العرب(: 12
 نصب حال( –رفع نعت  –نصب نعت  –)رفع خبر                          دها التاريخ( في محل: ـ جملة )يؤك13
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                         ـ الفعل )يؤكدها(:14
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 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                             ـ الفعل )بدأ(:15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )سبقوا(:ـ 16
 اختراع ولحا عندما فرناس بن عباس الموسيقي الفلـكي الشاعر بها قام للطيران محاولة أول أن المعروف فمن ـ "2

 يستخدم وكان,  بالأندلس قرطبة مدينة في الـكبير الجامع منارة فوق من بالقفز قام , ... عام وفي.  طيران ماكينة
 ."الآن المظلة تشبه قماش قطعة
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 المجهول( –الأولى والثانية  –المعلوم  – المشهور)                                               ـ معنى )المعروف(: 1
 تغيير( –تثبيت  –ابتكار  –)تقليد                                                              ـ معنى )اختراع(: 2
 تغيير( –تثبيت  –ابتكار  –)تقليد                                                             ـ مضاد )اختراع(: 3
 الأولى والثانية( –العدو  –الوثب  –)النط                                                        معنى )القفز(: ـ 4
 معتمة( –مظلمة  –مضيئة  –)مئذنة                                                             ـ مرادف )منارة(:5
 الأولى والثالثة( –مـنائر  –منور  –)منارات                                                      ـ جمع )منارات(: 6
 الثانية والثالثة( –مظاّل  –مظلات  –)ظلال                                                      جمع )المظلة(: ـ 7
 اختراع ماكينة طيران( –كتاب الحاوي  –لقانون كتاب ا –اختراع أدوات الجراحة ـ من أعمال عباس بن فرناس : )8
 هـ(854 –م 852 –م  853 -هـ 852)                                      ـ أول محاولة طيران كانت سنة : 9

 نطا(أطل –إشبيلية  –طنجة  –)قرطبة                                             ـ كانت محاولة الطيران في مدينة :11
 ذيل( –مظلة  –أجنحة  –)خيمة                                             ـ كانت محاولة الطيران باستخدام : 11
 حصن( –قصر  –منارة مسجد  –)قلعة                                         ـ كانت محاولة الطيران من أعلى:12
 مبتدأ( –فاعل  –اسم أن  –)خبر أن                                                           إعراب )أول(:ـ 13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                  الشاعر(:ـ إعراب )14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     ـ إعراب )الـكبير(:15
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          الفعل )قام(: ـ 16
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                        ـ الفعل )حاول(:17
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                      ـ الفعل )يستخدم(:18
 مزيد بثلاثة أحرف( –مجرد  –مزيد بحرف  –)مزيد بحرفين                                          ـ الفعل )تشبه(:19
 .... ومنهم,  قرونا أوروبا في تدرس مؤلفاتهم نتكا,  وأطباء علماء والجراحة الطب فنون في العرب من نبغ كما ـ"3

بر الحقن في السبق وله , العين بتشريح وقام الأمراض من عديدا درس الذي  وله بالموسيقا والعلاج الجلد تحت بالإ
 اخترع كما,  الحاوي كتاب صاحب ..... الطب في البارزين العرب علماء ومن الطب في"  القانون"  بعنوان كتاب
 الميلادي العاشر القرن في للجراحة أداة مائتي من أكثر وحده الزهراوي فاخترع الجراحية والمعدات الأدوات العرب
 "وهكذا....  البطن لجراحة وبعضها الصدر لجراحة بعضها مجموعات إلى وقسمها
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
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 الأولى والثانية( –تخلف  –تميّز  –تفوق )                                                          ـ معنى )نبغ(: 1
 الأولى والثانية( –تخلف  –تميّز  –)تفوق                                                            ـ مضاد )نبغ(:2
 أشغال( –أعمال  –أنواع  –رسوم )                                                            ـ المراد بـ )فنون(: 3
 الأسباق( –المسابقات  –السبوق  –)السباق                                                      ـ جمع )السبق(: 4

 التعامل( –التعلم  –التأخر  –)التقدم                                                                 معنى )السبق(: 
يادة( –معلوما  –كثيرا  –)قليلا                                                                ـ معنى )عديدا(:6  ز
 تقليم( –تقطيع  –تقطير  –تقليص )                                                              ـ معنى )تشريح(: 7
 تأليف كتاب الحاوي( –تشريح العين  - تقطيع اليد –تشريح القلب )                              ـ قام ابن سينا بـ :8
 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –)ابن سينا                                كتاب الحاوي في الطب من تأليف: ـ 9

 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –سينا  )ابن                        ـ اخترع ...... أكثر من مائتي أداة جراحية:11
  ـ في القرن ......... اخترع العرب أكثر من مائتي أداة جراحية:11

 الحادي عشر الهجري( –العاشر الميلادي  –الثاني الميلادي  –)العاشر الهجري 
 البيروني( –الزهراوي  –ازي الر –)ابن سينا                                      ـ العلاج بالموسيقى من أعمال :12
 البيروني( –الزهراوي  –الرازي  –)ابن سينا                                كتاب القانون في الطب من أعمال: ـ 13
 البوصلة( –الحقن تحت الجلد  –الكاميرا  –)الليزر                            ـ كان لابن سينا السبق في اختراع: 14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     علماء(: ـ إعراب )15
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )السبق(:16
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                   إعراب )المعدات(:ـ 17
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   أداة(: ـ إعراب )18
 (فأحر بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )نبغ(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                                   تدرّس(:ـ الفعل )21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   ـ الفعل )اخترع(:21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   ـ الفعل )قسمها(:22
ية رحلاتهم وتعدد البحار العرب ركوب ومع ـ"4  والغيوم السحب كثرة ومع المتوسط والبحر الهندي المحيط في البحر

ية وانعدام ية تاريخ في افتح كانت والتي"  البوصلة"  المغناطيسية الإبرة لاختراع توصلوا الرؤ  الإبرة بحك وذلك,  البشر
 عالم جاء ثم الشمال نحو فتتجه الخشب من صغيرين عودين على تطفو بحيث ماء فيه إناء فوق وضعها ثم المغناطيس على

برة أول فاخترع ..... البحار  ."الماء وعاء إلى الحاجة دون حرة حركة تتحرك لـكي ؛ سن على جالسة إ
 ا بين القوسين:تخير الإجابة الصحيحة مم 

 تغير( –الأولى والثانية  –تنوع  –)كثرة                                                            ـ معنى )تعدد(: 1
 إحياء( –ارتفاع  –زوال  –)بقاء                                                                    ـ معنى )انعدام(:2
 إحياء( –ارتفاع  –زوال  –)بقاء                                                                 دام(:ـ مضاد )انع3
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 خرقا( –انتصارا  –علما  –)ثقبا                                                                 المراد بـ )فتحا(: ـ 4
 أنوات( –إني  –أناوي  –)آنية                                                                        ـ جمع )إناء(: 5
 تعلو( –ترتفع  –تغطس  –)تعوم                                                                  ـ مضاد )تطفو(: 6
 انشغال( –اعتدال  –علم  –)اتجاه                                                                    معنى )نحو(: ـ 7
 الثانية والثالثة( –ُنحوّ   –أنحاء  –)نواحي                                                                 ـ جمع )نحو(: 8
 معلومة( –منطلقة  –مقيدة  –)متحررة                                                             مضاد )حرة(:ـ 9

 جميع ما سبق( –تهدأ  –تسكن  –)تثبت                                                       ـ مضاد )تتحرك(: 11
 القبرصي( –الأطلنطي  –الهندي  –)الهادئ                                 تعددت رحلات العرب في المحيط:ـ 11
ي12  العدسة( –البوصلة  –المنظار  –)النظارة                        ة اخترع العرب : ـ بسبب السحب وانعدام الرؤ
 ابن ماجد( –ابن الهيثم  –ابن بطوطة  –)البيروني                       ـ أول من اخترع الإبرة الجالسة على سن:13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –اف إليه )مض                                                العرب(: إعراب )ـ 14
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                               ـ إعراب )المغناطيسية(: 15
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                        إعراب )أول(: ـ 16
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                            تحرك( فعل مضارع :ـ إعراب )ت17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                      توصلوا(:ـ الفعل )18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )تطفو(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                         ـ الفعل )تتجه(:21
 (أحرف بثلاثة زيدم – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       تتحرك(:ـ الفعل )21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)ـ الفعل )جاء(:                                         22
يعد,  استخدامه وكيفية الضوء في فكر من أول العرب كان ـ"5  القرن في ظهروا الذين العرب عباقرة من.....  و

 التي"  الثقب ذات الخزانة"  اكتشاف إنجازاته أهم ومن,  فيها وعاش مصر نزل دوق,  البصرة في الميلادي العاشر
 سرعة أن وأثبت بعده ..... فجاء ..... عند الضوء أبحاث تتوقف ولم,  الكاميرا لاختراع الأولى الخطوة اعتبارها يمكن
 ".الآن المعروفة يزرالل أشعة لاختراع بعد فيما الباب فتح ما وهو,  الصوت بسرعة قياسها يمكن الضوء
 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 

 يصبح( –يعرف  –يعتبر  –)يحصى                                                                 معنى )يعد(: ـ 1
 اعتمد( –انطلق  –رحل  –)دخل                                                                 ـ مضاد )نزل(: 2
 نام( –مات  –عاد  –)حيا                                                                      مضاد )عاش(: ـ 3
 تركها( –الأولى والثانية  –عدها  –)تقديرها                                                      ـ معنى )اعتبارها(:4
 صاح( –نادى  –أعلن  –)مهّد                                                             الباب(:  ـ المراد بـ )فتح5
 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                ظهر ....... في القرن العاشر الميلادي في البصرة : ـ 6
 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                    قدم ...... أول خطوة لاختراع أشعة الليزر: ـ 7
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 الزهراوي( –ابن سينا  –ابن الهيثم  –)البيروني                          ـ قدم ........ أول خطوة في اختراع الكاميرا:8
 الحاوي( –حوائط التيومين  –ب الخزانة ذات الثق –)أشعة الليزر                    كان من أعمال ابن الهيثم : ـ 9

 خبر كان( –مفعول به  –فاعل  –)اسم كان                                                   إعراب )أول(: ـ 11
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                              إعراب )اكتشاف(: ـ 11
 مبتدأ( –فاعل  –ن إاسم  –ن )خبر إ                                                        ـ إعراب )سرعة(: 12
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                          ـ إعراب )تتوقف( فعل مضارع:13
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                  إعراب )الباب(: ـ 14
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )فكّر(:15
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    )ظهروا(:ـ الفعل 16
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد):                                   لفعل )يمكن(ـ ا17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    ـ الفعل )تتوقف(:18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                      ـ الفعل )فتح(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                   )أثبت(:ـ الفعل 21
 ينعقد الذي الحديثة للاختراعات جلوبال مؤتمر من الاستحقاق وسام على تحصل عربية مخترعة أول ..... تعتبر ـ"6

يا يطانية العاصمة في سنو  المنصهر والحديد التيومين حوائط ومنها,  اختراع مائة على تزيد التي لاختراعاتها؛  لندن البر
 للتآكل المقاومة الصحي والصرف المياه ومواسير,  اختلافها على الأبنية لكل والصالحة والصواريخ للزلازل المقاومة
ياضيا القلب إجهاد قياس وجهاز  ".ر
 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 

 موسوم( –أوسمة  –وسوم  –)وسم                                                                 ـ جمع )وسام(: 1
 العمل( –الاشتغال  –الجدارة  –)التحقق                                                   ـ معنى )الاستحقاق(: 2
 يتعقد( –يتعرف  –يقام  –)يدار                                                                المراد بـ )ينعقد(: ـ 3
 المنتهي( –المعالج  –المذاب  –)المتجمد                                                        ـ معني )المنصهر(: 4
 المنتهي( –المعالج  –المذاب  –)المتجمد                                                        ـ مضاد )المنصهر(: 5
 راحة( –الأولى والثانية  –إرهاق  –)تعب                                                       معنى )إجهاد(:ـ 6
 راحة( –الأولى والثانية  –إرهاق  –)تعب                                                     ـ مضاد )إجهاد(:7
 قياسون( –قياسات  –مقاييس  –)مقاسات                                                      جمع )قياس(: ـ 8
 ـ تعتبر ...... أول مخترعة عربية تحصل على وسام الاستحقاق: 9

 ة سمير(سار –سميرة موسى  –نوال المتوكل  –)ليلى عبدالمنعم 
 الكاميرا( –خيمة بالطاقة الشمسية  –الأدوات الجراحية  –)أشعة الليزر              ـ من أعمال هذه المخترعة: 11
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                             الاستحقاق(: ـ إعراب )11
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                     ـ إعراب )عربية(:12



05 

 

  
 /حممد حسن احللوانيأ 

 ُعِنُقوُد اجُلَماِن ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَّة ياِدَدِعاإِل لثانيا ُفالصَّ

 22222010010 -  22221702110 

 
 
 للـكنْزِ  العالية قيمتهما شهيته تفتح لم كما ورونقهما, والفضة الذهب بجمال ,... والنشأة المولد المصريّ  العالم يهتم لم ـ "1

ً  فضوله؛ أثارت يالت هي , دقائقهما لأصغر والـكيميائية الطبيعية الخصائص ولـكن والحيازة, ً  بحثا  ودراسةً, واستقصاء
 ."الطبّ  ومنها مجالات, عدة في الواعدة التطبيقات على والعكوف ,"تكنولوجي النانو" عليها يطلق ما إطار في

 :تخير الإجابة الصحيحة مما ين القوسين 
 يصون( –يهمل  –يعمل  –)ينشغل                                                                  ـ معنى )يهتم(: 1
 يصون( –يهمل  –يعمل  –)ينشغل                                                                ـ مضاد )يهتم(: 2
يق                                                        رونق( مرادفها:ـ )3  الأولى والثانية( –بهتان  –لمعان  –)بر
 هروب( –نفور  –حرص  –)رغبة                                                                 مضاد )شهية(: ـ 4
 الفقد( –الأولى والثانية  –الاقتناء  –)التملك                                                      ـ معنى )الحيازة(: 5
 الفقد( –الأولى والثانية  –الاقتناء  –)التملك                                                      ـ مضاد )الحيازة(: 6
 المخصوص( –الخصيصة  –الخصية  –)الخاص                                                  ـ مفرد )الخصائص(: 7
 صغرى( –صغائر  –صغار  –)صغيرة                                                                ـ مؤنث )أصغر(:8
 صغرى( –صغائر  –صغار  –أصاغر )                                                                 ـ جمع )أصغر(:9

 اضطربت( –هبت  –حركت  –)هدأت                                                         مضاد )أثارت(:ـ 11
 العدول( –الرحيل  –الإقلاع  –البقاء والمكث )                                               معنى )العكوف(:ـ 11
يل                   ـ تتحدث الفقرة السابقة عن الدكتور : 12  هاني عازر( –عصام حجي  –مصطفى السيد  –)أحمد زو
 خصائص طبيعية وكيميائية( –حيازة وكنز  –رونق ولمعان )    :  ...... الذهب والفضة ـ اهتم العالم المصري بـ13
 مرفوع( –مجزوم  –مجرور  –)منصوب                                             يهتم( فعل مضارع :ـ إعراب )14
 مبتدأ( –اعل ف –مفعول به  –)مضاف إليه                                                    شهيته(:ـ إعراب )15
 فاعل( –اسم لـكن  –خبر لـكن  –)معطوف                                               ـ إعراب )الخصائص(: 16
 (به مفعول – نعت – فاعل – معطوف)                                                      الواعدة(:ـ إعراب )17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                         ـ الفعل )يهتم(:18
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )تفتح(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف زيدم – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )أثارت(: 21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )يطلق(:21
يقه بمعاونة السيد مصطفى الدكتور نجح فقد ـ "2  لشفاء مرة لأول التوصل في الأمريكية أطلنطا بمدينة يقوده الذي فر

 رصد في والصغر الدقة فائقة فضة أو ذهب قضبان باستخدام وذلك الحيوانات, على111%    بنسبة  الجلد سرطان
 كافية حرارة القضبان هذه تكتسب الطاقة, منخفض" ليزر" شعاع بإطلاق ثم بها, والالتصاق السرطانية الخلايا
 الشريرة". الخلايا لإتلاف
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 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 مرض( –داء  –دواء  –)علاج                                                                  معنى )شفاء(: ـ 1
 ابتعاد( –الأولى والثانية  –مراقبة  –)تتبع                                                           ـ معنى )رصد(: 2
 الثانية والثالثة( –انقطاع  –انفصال  –)التحام                                                مرادف )الالتصاق(: ـ 3
 الشعوع( –الأولى والثانية  –شعع  –)أشعة                                                             جمع )شعاع(: ـ 4
 الأولى والثانية( –إصلاح  –إفساد  –)إهلاك                                                     معنى )إتلاف(: ـ 5
 قاضب( –قضب  –قضبة  –)قضيب                                                             مفرد )قضبان(: ـ 6
 الإيدز( –سرطان العظام  –سرطان الجلد  –)سرطان الدم         ـ توصل الدكتور مصطفي السيد لعلاج مرض:7
يقُه في مدينة: ـ عا8  أطلنطا( –لندن  –باريس  –)واشنطن                                     ون الدكتورَ مصطفى فر
 العين( –الخلايا السليمة  –الدم  –)الخلايا السرطانية                            تستخدم قضبان الذهب لإتلاف :ـ 9

 التشويش( –إفساد الدم  –القضبان حرارة إكساب  –)قطع الخلايا                          ـ يستخدم الليزر لـ :11
يقه(:11  مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   ـ إعراب )فر
 مبتدأ( –فاعل  –ل به مفعو –)مضاف إليه                                                    إعراب )حرارة(:ـ 12
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                ـ إعراب )الدكتور(:13
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                        ـ الفعل )نجح(:14
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )يقوده(: 15
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                    تكتسب(:ـ الفعل )16
ً حا يجدُها سوف السيد مصطفي الدكتور لسيرة المتابعَ  أن والواقع ـ "3 ءُوب, الجادِّ  بالعمل فلة  من العديدَ  أثمر الذى الدَّّ

َ  الجوائزِ  من العديدَ  نالَ  ولذلك مطبوعة؛ الخمسمائة فاقت التي العلمية والأوراق البحوث ى مسيرته, عبر َّّ  النهاية فى تبوأ حت
 َ  ".الليزر ديناميكيات معملِ  وقيادة رئاسة
 :تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

 النازل( –الشامل  –الخيال  –)الحقيقي                                                         )الواقع(: ـ مضاد 1
 الأولى والثانية( –ممتلئة  –فارغة  –)خالية                                                         ـ معنى )حافلة(: 2
 الأولى والثانية( –ممتلئة  –فارغة  –)خالية                                                           حافلة(:ـ مضاد )3
 المنقطع( –الجاد  –المتميز  –)المستمر                                                          ـ معنى )الدءوب(: 4
 المنقطع( –الجاد  –المتميز  –)المستمر                                                        مضاد )الدءوب(:ـ 5
 أقعد( –أنزل  –أنتج  –)أنضج                                                                    ـ معنى )أثمر(: 6
 يع ما سبق(جم –احتل  –تولى  –)شغل                                                            معنى )تبوأ(: ـ 7
 العلاج الطبيعي( –العلوم  –الصيدلة  –)الطب                          ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من كلية: 8
 (1953 – 1957 – 1955 – 1954)                           ـ تخرج الدكتور مصطفى السيد من الكلية سنة: 9

ياء                       ـ تبوأ الدكتور مصطفى السيد معمل : 11  العلوم( –ديناميكيات الليزر  –الـكيمياء  –)الفيز
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 ـ حصل الدكتور مصطفى السيد من أمريكا على: 11
 جائزة الدولة التشجيعية( –جائزة الملك فيصل  –قلادة العلوم  –)جائزة التفوق 

ياء  –)علوم الـكيمياء والطبيعة       ـ رأس الدكتور مصطفى السيد تحرير مجلة: 12  العلوم والأحياء( –العلم  –الفيز
 مبتدأ( –فاعل  –اسم أن  –)خبر أن                                                       ـ إعراب )المتابع(: 13
 مضاف إليه( –نعت  –مفعول به ثان  –)حال                                             حافلة(: ـ إعراب )14
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                   )العلمية(:  ـ إعراب15
 مبتدأ( –فاعل  –مفعول به  –)مضاف إليه                                                     ـ إعراب )العديد(:16
 فعل أمر( –فعل ماٍض  –فعل مضارع مرفوع  –ارع منصوب )فعل مض                      ـ إعراب )تبوأ(: 17
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )يجدها(:18
 (أحرف ثةبثلا مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                       ـ الفعل )أثمر(:19
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     ـ الفعل )فاقت(: 21
 (أحرف بثلاثة مزيد – مجرد – بحرف مزيد – بحرفين مزيد)                                     :ـ الفعل )تبوأ(21
 
 
يطانيا تمسك بسبب ظاهري باستقلال مصر تمتعت-1  :بـ بر

 (الأربعة الاحتمالات - الأربعة الشروط - الأربعة التحفظات - الأربعة الحقوق)
  (1919 – 1952 – 1882 – 1953)                                   : عام الأحرار الضباط ثورة قامت -2
 (الشرطة انحراف - الجيش انحراف - الأحزاب فانحرا - الملك انحراف: ) الحماية إلغاء بعد.......  بـ مصر ابتليت -3
 (يونيو 22 - يوليو 22 - يوليو23 - يونيو 23)                : بثورة للقيام الفرصة يرقبون الأحرار الضباط كان -4
يف الجاه طلاب -5  (المستعمر - الشرطة - الجيش - الشعب)                                : لرغبات خضعوا المز
 : من لتخليصها فلسطين المصري الجيش دخل -6

يطانيا عصابات - فرنسا عصابات - الإنجليزي الاحتلال - اليهود عصابات)  (بر
 ( عشر أربعة - عشر ثلاثة - عشر أحد - عشر اثنا)       :ألفا......  عدده بجيش الفالوجا حامية على اليهود هجم -7
 (كثيرة أموال - فاسدة أسلحة - وأكسية أطعمة - ثمينة هدايا)                      : للجيش الملك من المقربون قدم -8
يع للثراء وسيلة مناصبهم البعض اتخذ -9 يق عن السر  : طر

 (الأطعمة في التجارة - والثانية الأولى - الممنوعات في الاتجار - الرشوة)
يمة حرة حياة)            :في الشعب حق الثورة أعلنت -11 يته في حقه - التقدم في هحق - كر  (سبق ما جميع - حر
 (الملك - الشرطة - الجيش - الحكم مقاعد)                     :إلى الوصول أجل من تتصارع الأحزاب أصبحت -11
 (القاهرة - الفالوجا - لحم بيت - رفح)                               :اليهودية العصابات أمام......  حامية صمدت -12
 : فلسطين في الجيش هزيمة في سببا.....  كانت -13

يادة - الجنود ندرة - الفاسدة الأسلحة - الأسلحة قلة)  (الطائرات عدد ز
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 : بـ فلسطين في يجاهدون المصريون الجنود كان -14
 (الجديدة الطائرات - عددهم كثرة - الحديثة الأسلحة - وعزيمتهم صبرهم)

 
 
 (السادات - زغلول سعد - عبدالناصر جمال - نجيب محمد)                                       : هو يوليو ثورة زعيم -1
ية القناطر - قناة السويس – العالي السد)             : يوليو ثورة نفذته الذي العملاق المشروع -2  (المنزلة بحيرة - الخير
 (توفيق الخديوي - السادات انور - كامل مصطفى - نجيب محمد)  : الجلاء يوم أجل من جاهدوا الذين الزعماء من -3
بية)             : العالي السد بناء من الهدف -4 بية - الـكهرباء توليد - الأسماك تر  (السودان أرض زراعة - التماسيح تر
 (1919 – 1952 – 1882 – 1953)                                               : سنة يوليو 23 ثورة كانت -5
 : الأرز من فدان......  زراعة العالي السد مشروع ضمن -6

 (مليون سبعين - ملايين سبعة - ألف سبعمائة - ألف سبعين)
 (الجديدة القرى - الثقيلة الصناعات - السمكية المزارع - البيوت: )لإقامة الـكهربية الطاقة العالي السد مشروع وفّر -7
 (الشرطة شهداء - الجيش شهداء - الشعب - السابقين الزعماء)         :لأرواح التحية الناصرعبد جمال الزعيم وجه -8
ية -9 ية والمزارع المصانع على تقوم التي الحر  (مقنعة - مصونة - صادقة - كاذبة)                                    : حر

يطانيا عقدت -11  (1956 – 1957 – 1955 – 1954)                          : سنة مصر مع الجلاء اتفاقية بر
 (السادات - زغلول سعد - عبدالناصر جمال - نجيب محمد)            :مصر عن الجلاء اتفاقية.......  الزعيم وقع -11
يتها الخارج من أوقاتها تستجدي التي الأمة -12 ية)       :حر ية - كاذبة حر ية - مقنعة حر ية - مصونة حر  (صادقة حر
ية -13 ية)             : للـ الحقيقي الوجه هي الاقتصادية الحر ية - كاذبة حر ية - مقنعة حر ية - مصونة حر  (صادقة حر
 (ملايين أربعة - ملايين ثلاثة - مليونين - مليونا)         : خصبة أرض إلى الأفدنة من......  العالي السد حوّل -14
يق في لتسير الثورة جاءت -15  (والاتحاد الوحدة - والتعمير البناء - والـكمال السرعة - والتخريب الهدم)          : طر
 (القمح - اللحوم - الأرز - القطن)                : لـ المصدرة الدول أكبر من العالي السد بناء بعد مصر أصبحت -16
يطانيا رحلت -17  (وسبعين تسعا - وسبعين اثنتين - سبعينو ستا - وسبعين خمسا)    : سنة......  دام احتلال بعد بر
بية التماسيح( –صيد الأسماك  –الثقافة والسينما  –ـ أحدث السد العالي انقلابا في :            )الزراعة والصناعة 18  تر
 
 
 ( كتابٌ  –كتاٍب  –كتب  –كتابًا ) (:                                                  ؟في مكتبتك كم ........ـ )1
يق كم ........)ـ 2  ( أهدافًا –هدفًا  –هدٌف  –هدٍف (:                                               )؟أحرز الفر
ً  –مشروعاٍت  –مشروٍع ) (:                          !أقامت الدولة كم من ........ـ )3  ( الأولى و الثانية – مشروعا
 ( الأولى و الثانية – بلادٍ -بلدًا   –بلدٍ (:                                            )؟سافرت كم ........ـ )إلى 4
 ( قصص –قصةٍ  –قصةٌ  –)قصةً                                                 (:       ؟قرأت كم ........ـ )5
ً اً :       )تمييز كم الاستفهامية يكون مفرد ـ6 ً مجرور – امنصوب ً مرفوع –إذا سبقت بحرف جر  ا  ( الأولى و الثانية – ا
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ية يكون مفردـ 7 ً تمييز كم الخبر ً مجروراً :                             )أو جمع ا ً  – ا ً  – امنصوب  ( الأولى والثانية – امرفوع
ً ـ )8  , (      -   .     -   ؟     -  ) ! (:                           ........ جديدة أقامتها الدولة للشباب كم مدينة
يق كرة القدمـ )من 9  ( مجزوم –مرفوع  –منصوب  –مجرور :                         )التمييز( كم لاعب يتكون فر

 ( بلادٍ –بلدٌ  –بلدٍ  –بلدًا (:                                                  )؟انفتحت مصر عليها كم ........ـ )11
 ( رجالٍ  –رجٌل  –رجٍل  –رجلاً (:                                              )؟حضر الحفل كم ........ـ )11
 , (     -   .     -   ؟     -  ) !                           (: ........ كم بطٍل ضحى بنفسه في سبيل مصرـ )12
 , (     -   .     -   ؟     -  ) !                              (:           كم يومًا مر على سفرك ........ـ )13
 ( كتابان –كتابًا  –كتاٍب  –كتاٌب (:                                       )!قيم في مكتبة المدرسة كم ........) ـ14
 ( جنيهات –جنيهٌ  –جنيه  –نيهًا ج(:                                          )؟اشتريت كتابك بكم ........ـ )15
 
 
 ( أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بالتضعيف مزيد – مجرد) :                                       (دّلَّ ) الفعلـ 1
 (نبحرفي مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي):                                           (زلزل) الفعلـ 2
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي) :                                          (يوجد) الفعلـ 3
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                         :(اطمأن) الفعلـ 4
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                          :(تعدى) الفعلـ 5
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي)                                             :(مّدَّ ) الفعلـ 6
 ( ف  –  ت  ـ  "التضعيف ا,"   –" ت ا,"    ـ  ض)        :                             بـ مزيد(  اضطر) الفعلـ 7
 ( ف - "ت ا,"  –"  التضعيف ا,"  – ا)              :                                       بـ مزيد( اتصف) الفعلـ 8
 (بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد رباعي – مجرد ثلاثي):                                           ( ادّكر) الفعلـ 9

 ( التضعيف – واحد حرف – حرفين – أحرف ثلاثة) :                                    بـ مزيد( استبق) الفعل -11
يادة عند ـ11 ّ )                        :يكون واحد بحرف( وقف) الفعل ز  ( والثانية الأولى – توقف – أوقف ـ فوق
 ( استن – سند – ندّ  – سنّد) :                                                     نيكو( استند) الفعل تجريد عند -12
يادة عند -13  (الأولى والثانية – مدود – امتّدَّ  – مّدد)                                    :يكون بحرفين( مّدَّ ) الفعل ز
يادة عند -14  ( والثانية الأولى – قرّب – تقرّب – اقترب)           :                   يكون بحرفين( قرب) الفعل ز
ّ ) الفعل -15  ( بحرف مزيد ثلاثي – بحرفين مزيد رباعي – بحرفين مزيد ثلاثي – بحرف رباعي مزيد)       : ( اقشعر
 (بحرف مزيد ثلاثي – بحرفين مزيد رباعي – بحرفين مزيد ثلاثي – بحرف رباعي مزيد)        : ( تبعثر) الفعل -16
 ( سمّع – سمع – مع – استم)                                                      : يكون( استمع) الفعل تجريد عند -17
 ( أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد)                                      ( : تألق) الفعل -18
 (أحرف بثلاثة مزيد – بحرفين مزيد – بحرف مزيد – مجرد)                                      (:  آخى) الفعل -19
يادة عند -21  (أموال – استمال – ميول – ميال)                                :  يكون أحرف بثلاثة( مال) الفعل ز
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